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Veenendaal, juli 2011, nieuwsbrief nr. 19   

                          
Beste familie, vrienden en belangstellenden 

Voorbereiden, inpakken, rust, genieten, ontspannen, even lekker weg zonder dat er iets moet! Het zijn 

bekende woorden in deze vakantieperiode. Terwijl u op dit moment misschien al geniet van een heerlijke 

vakantie – of dat binnenkort gaat doen- komt onze volgende nieuwsbrief uit. We zijn blij dat we ook nu 

weer mooie zaken mogen doorgeven van het project. Voorbereiden, inpakken , even weg, met als  
doel om 8 dagen ons in te zetten voor het project. In april van dit jaar ben ik met Theo Diepeveen naar 

Srilanka geweest. Deze nieuwsbrief staat dan ook volop in het teken van die reis. Een terugblik op een  

hele mooie tijd!Het was weer onvergetelijk, zeker ook voor Theo die 

hier voor het eerst is geweest. Elke keer als ik hier kom heb ik het 

gevoel weer even thuis te komen. Het is vertrouwd en het geeft je 

weer heel veel nieuwe energie en motivatie om hiervoor te mogen  

gaan. Al die prachtige ontwikkelingen rond het project, de 

ontmoetingen met de meisjes, broeders en zusters die je mag 

ontmoeten, de hulp die je mag geven en het samen delen van ons  
geloof en vertrouwen in onze Vader in de hemel. We willen u  

deelgenoot maken van onze ervaringen op deze reis en zijn blij dat we dit project mogen hebben, mede 

dankzij uw steun. Laat te allen tijde weten dat wij hier in Nederland, maar ook onze vrienden in Srilanka 

zich bewust zijn  van uw hart voor dit project. Veel leesplezier, ook in deze vakantie! 

 

Ver(der) weg… 

Ik gaf in de intro al aan dat ik deze reis gemaakt heb met Theo. Heel leuk dat we de reis samen konden 

maken. Voor Theo was het de eerste keer en ik weet uit ervaring  hoeveel indrukken er dan op je  

afkomen. Het was de bedoeling dat we deze reis wat verschillende dingen zouden  doen. Naast  
het bespreken van heel veel dingen wilden we ook daadwerkelijk helpen. Dat is zeker gelukt. Tot  

volle tevredenheid. Ik licht er wat hoofdpunten uit. Er waren op het moment van ons bezoek 22  

meisjes in het project. Het grootste gedeelte van de meisjes kende 

ik nog van vorig jaar.  Een aantal meisjes was nieuw. Het jongste 

meisje is ongeveer 7 jaar en het oudste meisje is 22 jaar(Niluka). 

Het was geweldig om weer een heel aantal dagen der meisjes om je 

heen te hebben. Je leert ze zo ook weer beter kennen. Des te meer 

omdat het grootste doel van onze reis was om de meisjes te 

verhuizen van het oude meisjeshuis(girlshome) naar het nieuwe 

centrum op de Polwatta. In eerdere nieuwsbrieven berichtte ik er al 
over dat alles rond het project op één plaats komt namelijk op de 

kokosnootplantage, de Polwatta. Het oude stuk grond wordt verkocht. De grond is niet van ons, zodat  

we ook niet vastzaten aan het verhuizen van de meisjes naar de nieuwe plek. Het was heel bijzonder  

om in deze tijd met de meisjes om te gaan. Je ziet de meisjes die hard werken. Anderen die weer  

opvallen door hun humor en hun lach. Je hebt de meisjes op de voorgrond en de stille meisjes. Er is  

een groep van jonge meisjes en een groep oudere meisjes. Je ziet dat dezelfde leeftijden ook naar  

elkaar toetrekken. Je hebt de sportieve meisjes en de meisjes die je overal bij moet betrekken.  
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Het is goed -en zeker ook voor Theo- om dat een keer te  

ervaren. Door de verhuizing naar het centrum zijn Pieter en  
Luise tijdelijk met hun gezin verhuisd naar Kandy zelf. Zo kwam  

het centrum vrij voor de meisjes. Vasanthi en Nadeesha die Pieter  

en Luise veel hielpen met het koken zijn nu weer onderdeel van  

de andere meisjes.  

Theo en ik- met hulp van werknemers en meisjes- hebben een  
aantal dagen geholpen met het overbrengen van de spullen van het  

ene stuk grond naar de Polwatta. Wat kan een mens veel spullen 

hebben! Veel tijd hebben we besteed aan het in elkaar zetten van de vele bedden en kasten voor  

de meisjes. Naast het in elkaar zetten was er ook veel tijd nodig voor reparatie! Ook hebben we  

samen met Pieter nieuwe bedden en kasten gekocht. We hebben gekeken naar de juiste indeling per  

kamer. Uiteindelijk zijn er 4 grote kamers voor de meisjes en 1 kamer voor Letitia. Zij zorgt dag en  

nacht voor de meisjes.  

Beneden is alles ingericht om te zitten, te eten(de tafels hebben 

we zo over kunnen nemen naar het centrum), maar ook een aantal 
nieuwe kasten waarin de spullen van de meisjes  opgeborgen kunnen 

worden. Hier kun we ook denken aan al het huiswerk. We  

moeten zeggen dat het hard werken was maar met enorm veel 

voldoening. Het daadwerkelijk helpen wat een van de doelstellingen 

was gaf heel veel voldoening. Niet alleen omdat je de meisjes een 

nieuw onderkomen kon bieden- met meer comfort en faciliteiten- 

maar ook omdat je het met elkaar deed. Je leerde de meisjes zo 

heel goed kennen en dat gaf een band!Een bijzonder moment was toen al die  

meisjes voor het eerst naar het centrum kwamen om daar hun plek in te nemen. We hebben ieder meisje 
via de voordeur binnen laten komen en ze ieder persoonlijk gezegend. Een geweldig mooi en bijzonder 

moment, zeker ook in de geschiedenis van onze stichting. Hier doe je het toch allemaal voor. Het 

persoonlijke voor ieder kind afzonderlijk en de liefde van onze Heer Jezus. De meesten waren nog wel  

wat rustig, moesten omschakelen. Logisch! Bedenk dat vele 

meisjes al jaren het andere huis gewend waren en dan nu  

ineens dit.  

Toch ging dit heel snel over. De meisjes werden verdeeld over  

de kamers en mochten hun kamer gaan inwijden. Heerlijk om 

zoveel lachende meisjes te zien en te horen. Geluid in dit 

centrum! Een beter doel kan dit gebouw niet hebben. Een doel 
was bereikt: alles rond het project was nu, april 2011 op één 

plaats gecentreerd!  

 

De meisjes hebben ook allemaal nieuwe badlakens gekregen, wat waren ze hier blij mee.(zie foto) 

Ook mooi was om de meisjes op te halen van school. Ze moesten een  nieuwe route gaan lopen dus  

spraken we af dat we naar school zouden gaan en daarvandaan met de schoolgaande meisjes zouden 

meelopen. Het was heerlijk om al die lachende en blije gezichten te zien toen we daar stonden(we  
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hadden genoeg bekijks daar bij die school!). 

Samurasinga- een van onze werknemers – was erbij en kende de 
route goed. Het was een goede, veilige en voor ons ook zeker 

hele mooie weg. Halverwege kwamen we langs het huis van 

Samurasinga’s ouderlijke huis. Hier hebben we allemaal wat 

gedronken en gegeten. Heel gastvrij! Detail: de moeder van 

Samurasinga was die week overleden en begraven, dus de hele 
familie was ook nog aanwezig. Moeder was boeddhist en dat kon 

je aan allerlei tekenen, gebruiken en monniken zien! Na een route 

van een goed half uur kwamen we bij het huis aan. Dat is korter 

als waar ze eerst woonde, dus dat was winst. Het was nog wat onwennig voor ze  

om hier naartoe te wandelen, maar het werd in de loop van de dagen steeds meer eigen. Je zag de  

meisjes zo meer en meer hun plek krijgen in het huis. Voor een meisje was het van korte duur en dat was 

Nelum. Zij werd opgehaald door haar ouders en ging weer thuis proberen te wonen. Nelum kende we  

vanaf het allereerste begin dat we hier waren- 7 jaar geleden- dus dat was wederom een emotioneel 

moment. Het was een rustige lieve meid en we hopen dat ze haar plaats zal vinden. Vasanthi was een van  
de meisjes die tijdelijk weer terug was. Ze was vorig jaar vertrokken uit het huis, maar dat bleek toch  

niet goed te gaan. Rosy, die vorig jaar nog in het ziekenhuis lag is nog steeds niet de oude. Ze ziet er 

 moe en mager uit. Dit meisje krijgt een hoop te verwerken. Met Mihiri gaat het goed. Ik heb haar twee 

keer door de telefoon gesproken en ze klonk positief! Ze is getrouwd en krijgt haar eerste kind.  

Met de andere meisjes die vertrokken zijn gaat het naar omstandigheden goed. Of het nu gaat om 

Darshani en Harshani(vorig jaar nog bezocht) of om Rasika of Deepika. Ze zoeken allemaal hun weg in de 

maatschappij. Er is regelmatig contact en dan is het goed om te horen dat het leven doorgaat. Met alle 

ups en downs die er zijn. Want het blijven kwetsbare en broze levens met alles wat ze meegemaakt 

hebben! Het blijft toch altijd weer moeilijk als je al die meisjes ziet maar weet wat ze allemaal hebben 
meegemaakt. Of het nu gaat om de drukke, hardwerkende Ruwani of de rustige lieve Lucy. Of het nu  

gaat om Nadeesha die het niet altijd makkelijk heeft of om de wilde Rossika. Allemaal zijn ze waardevol 

voor God, maar wel beschadigd op een moment in hun leven. Daar 

mogen we iets voor betekenen!Binnen het project loopt  

verder alles goed. Je ziet het stuk ontwikkeling en  

zelfvoorziening meer en meer van de grond komen. We hebben  

veel doorgesproken over onze visie en doelstellingen voor de 

komende tijd. We investeren in de eerste plaats in de meisjes en 

dat wat zij nodig hebben. De verhuizing met alles is daar een  

bewijs van. Dus niet alleen voorzien in hun levensomstandigheden, 
maar ook het investeren in het interieur(bedden, kasten e.d.).  

Een van de zaken die de afgelopen tijd gerealiseerd is, is het aanleggen van een mooi strakke weg naar 

boven toe. Het is echt een mooie weg geworden. Ook met de infrastructuur zijn ze dus goed bezig. Er is 

ook al een zichtbare aanleg van een weg die leidt naar de gebouwen die we in de toekomst willen  

realiseren in het gebied aan de voorkant van het nieuwe meisjeshuis. Te denken valt hier aan een huis  

waar we gasten kunnen ontvangen(christenen, pastors), maar ook een onderkomen voor Pieter.  

Het is gaaf om te zien dat op foto’s die we na de reis kregen deze weg ook al weer voor een groot  
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deel was “geasfalteerd’.  

Met de werknemers gaat het goed. We hebben nog steeds Babu(voor wie er als een van de eerstkomende 
prioriteiten een huisje gebouw gaat worden op de Polwatta), Kuleradne(al moet hij wel iets lichter werk 

gaan doen vanwege zijn leeftijd), Samurasinga(bewaker en vooral voor de visteelt) en een nieuwe 

werknemer .Daarnaast hebben we nog steeds Letitia en Suti(voor met name het huishoudelijk werk).Het 

 is ook goed geweest om met deze mensen in contact te staan. Diverse keren hebben zij ons geholpen,  

maar ook hebben Theo en ik een keer met hen geholpen bij de weg naar beneden. Wat betreft de 
kokosnootplantage zijn er geen bijzonderheden. Wel dat het verhoudingsgewijs niet zo heel veel  

oplevert in vergelijking met andere dingen. Een van de onderdelen die heel goed loopt en waar Pieter  

heel veel tijd in steekt is de “fishfarming’. Een nieuwe prioriteit voor de komende jaren –iets wat goed 

aanslaat maar wel in geïnvesteerd moet worden – is de citronellateelt. Op plaatsen waar andere teelt  

niet aanslaat loopt dit heel goed. Voor de komende jaren zal hier veel tijd aan worden besteed. Als het  

aanslaat heb je opnieuw iets wat goed is voor de zelfvoorziening binnen het project. Kortom: we zijn blij 

dat we zien dat de ontwikkeling en zelfvoorziening doorgaat en zijn vruchten gaat afwerpen. Zeker zijn  

we blij dat dit loopt en dat er plannen worden ontwikkeld voor 

de toekomst(omdat we deze reis toch vooral tijd hebben 
besteed aan de verhuizing). We kijken terug op hele mooie 

momenten met Pieter, met de meisjes, met de werknemers en 

met elkaar.  

We hebben weer even een week deel mogen zijn van de harde 

werkelijkheid van een project, maar waar we wel onze inzet, 

energie en liefde in kwijt konden. Als je de lieve, lachende, 

huilende, blije gezichten ziet dan weet je waar je het voor hebt 

gedaan. Afscheid nemen was weer niet makkelijk, maar we 

kunnen ze achterlaten in de wetenschap dat er een Vader is die immens veel houdt van deze  
pareltjes van meisjes.  

 

En dichtbij… 

Ook in de afgelopen maanden is er dichtbij huis weer veel gedaan. Op alle mogelijke manieren. Via  

donaties, via giften, via acties en zendingsprojecten of op welke andere manier dan ook. Het is teveel om 

dat allemaal persoonlijk te benoemen, zeker omdat je dan het gevaar loopt dat je zaken of mensen 

vergeet. Dat is zeker niet de bedoeling! We danken voor al die mensen die ons hebben gesteund in de 

afgelopen tijd. Dank dat jullie allemaal je hart hebben laten spreken. Op deze manier hebben jullie 

bijgedragen aan het verbeteren van de leefsituatie van de meisjes in Srilanka. Voor zoveel je dit gedaan 

hebt voor hen heb je dat gedaan voor Mij, zegt Jezus. Of het nu een grote actie is of een kind wat haar 
centjes geeft voor de meisjes. Of kringen die spontaan geld inzamelen of mensen die helpen bij een  

actie of je wegbrengen naar het vliegveld. Iedereen is nodig en waardevol!Het gaat erom waarom je het 

doet! Dank voor al jullie mooie harten. Een aantal zaken willen we toch even voor het voetlicht brengen. 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar meneer Dubois die ons heeft geholpen met de erwtensoepactie  

in Moerkapelle. Het was opnieuw een succes en dat had zonder zijn hulp zeker niet gelukt. Dank voor al  

die mensen die langs geweest zijn. Op 5 mei was er weer de jaarlijkse kinderbraderie. Ook hier stonden  
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we als stichting. Het was prachtig weer waardoor succes eigenlijk van tevoren al verzekerd was. Vele 

mensen, zowel jong als oud, wisten de weg te vinden naar de ijskar. Iedereen bedankt voor de geweldige 
opkomst, maar ook het mooie bedrag wat het heeft opgeleverd. Tot volgend jaar zullen we maar zeggen. 

Dan was er ook nog de actie in Benthuizen. Ook hier mogen we jaarlijks terugkeren. Het is fijn om te 

ervaren dat er mensen zijn waar je altijd weer op kan terugvallen. 

We danken dan ook al die mensen die ons hier gesteund hebben.  

Met het geld kunnen we weer hele mooie zaken doen in Srilanka.  
We willen ook alle kinderen van de club van de Westerkerk in 

Veenendaal bedanken die gespaard hebben voor het project. Fijn  

dat jullie je hebben ingespannen en dat we de meisjes in Srilanka  

blij mochten maken met wat jullie gedaan hebben!  Ook voor de 

komende maanden staan er weer acties op het programma en zijn  

er mensen die zich willen inspannen voor de hulp aan de meisjes in 

Srilanka. Dank en succes met alle voorbereidingen. In een volgende nieuwsbrief zullen we weer melding 

maken van alle verschillende activiteiten. Ik wil nog even aandacht vestigen op onze ijskar die we  

verhuren. Als het u een leuke gedachte lijkt om hier gebruik van te maken kijk dan op onze site!  
Tenslotte wil ik al de bestuursleden danken voor hun inzet bij de diverse activiteiten van de laatste 

maanden. Zonder jullie hartverwarmende bijdrage zou het zeker niet gelukt zijn. Dank voor de 

samenwerking  en we gaan er ook de komende maanden weer voor. 

 

Van het gebedsfront: 

In de vakantie las ik het prachtige boek “Bidden gewoon doen”van David Pawson. Het liet mij weer eens  

te meer zien hoe belangrijk bidden is. Bidden gewoon doen, bidden gewoon doen. Met je ogen en hart 

afgestemd zijn  op God en luisteren naar wat Hij wil zeggen. Het is Gods verlangen om ons te ontmoeten. 

Het is ook een werkwoord en vraagt erom om in de praktijk gebracht te worden. Juist in een tijd waarin 
iedereen met zichzelf bezig is, heel individualistisch en egoïstisch, is het gebed wat we samen mogen  

doen een krachtig wapen tegen satan, maar ook een plaats waar de Heilige Geest mensen wil aanraken en 

zegenen. Doet u met ons mee?  

 

Bidden: 

* dat de politieke situatie in Srilanka stabiel mag blijven. 

* dat het hele project, met alle ontwikkelingen, gezegend mag worden. 

* dat de meisjes elke dag beschermd mogen worden. 

* dat  alle meisjes Jezus mogen erkennen als hun Redder. 

* dat Pieter en zijn gezin elke dag de kracht van God mogen krijgen om dit mooie werk te doen. 
* dat de visa problemen van Pieter iedere keer opgelost mogen worden. 

* dat alle mensen rond het project – zowel meisjes als de werknemers- gezegend mogen worden. 

 

Danken: 

* dat we als stichting het afgelopen half jaar enorm gezegend zijn op allerlei manieren. 

* voor al die mensen  die ons project een warm hart toedragen. 

* voor alle meisjes die we mogen ondersteunen, maar ook voor die meisjes die weg zijn en proberen      
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    een nieuw bestaan op te bouwen. 

* dat de meisjes nu een onderkomen hebben in het nieuwe meisjeshuis. 
* voor Pieter, Luise, en hun kinderen voor het vertrouwen wat er onderling mag zijn. 

* voor de goede tijd die Theo en ik in Srilanka mochten hebben. 

* dat er mogelijkheden zijn om de liefde van Jezus door te geven, maar ook te zien en ervaren. 

 

Tot slot… 
We willen iedereen bedanken die ons in de afgelopen periode heeft gesteund op welke manier dan ook.  

We willen in de eerste plaats denken aan al die mensen die het project een warm hart toedragen. 

 Mensen die bidden voor het project, voor de meisjes, voor de ontwikkelingen in het project. Zonder  

deze basis kunnen we niets doen. Dat is de allerbelangrijkste zegen die we nodig hebben! Daarnaast bent  

u misschien al jaren donateur of geeft u regelmatig giften. Dan zijn we u veel dank verschuldigd. Uit het 

bovenstaande hebt u wel begrepen welke mogelijkheden er allemaal zijn met uw geld. Het is iedere keer 

weer verrassend om te zien. Misschien leest u al jaren de nieuwsbrief  en zoekt u een doel om te  

steunen. Ik wil dan – terwijl u geniet van uw vakantie- een oproep doen om te vragen of u ons wilt  

steunen. Dat zit niet in de grote bedragen. Ieder bedrag is welkom en kunnen we  gebruiken voor  
meisjes die het heel hard nodig hebben. Gaat u de uitdaging aan om ons het komende jaar te steunen? 

Heel hartelijk dank namens de meisjes in Srilanka. Misschien wilt u een actie houden of zoekt u een 

zendingsproject. Kijk dan op onze site www.iemandgeeftommij.nl.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen een heerlijke, ontspannen en positieve vakantie wensen! 

 

Namens de stichting “Iemand geeft om mij”, 

Dick van Noort 


